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Jsme občanské sdružení působící v oblasti životního prostředí na Zlínsku. Posláním organizace je vytvářet podmínky pro realizaci a realizovat EVVO na Zlínsku a přímá
ochrana přírody a krajiny. Organizace byla založena v roce
1997 a v roce 2005 se spojila se ZO ČSOP Zlín registrovanou od roku 1991. Ekocentrum je členem Českého svazu
ochránců přírody a krajského sdružení pro EVVO Líska.

Poslání organizace naplňují především:
 osvětové akce pro veřejnost
 ekologická výchova na školách
 péče o krajinu
 programy na ochranu biodiverzity
 komunitní projekty

Osvětové a vzdělávací akce
pro laickou i odbornou veřejnost

Uskutečněné akce
Den zdraví a Pohybu

Datum Místo

Počet
osob

Den Země

Želechovice nad 85
Dřevnicí
18.4. PPr Želechovické 37
paseky
22..4. Zlín
800

Vítání ptačího zpěvu

2. 5.

PPr Záhlinické
rybníky

14

Ptačí festival

3.10. PPr Záhlinické
rybníky

40

Soutěž Malý laborant
pro Veolia a.s.

19.11. Zlín - Malenovice

45

Adventní Neděle

13.12. ZŠ Želechovice

120

Exkurze Pasekářská stezka

23.3.

Vítání ptačího
zpěvu,
Záhlinické rybníky

sečení v PP
Jalovcová louka

Jabloňové Obeciny

Malý laborant,
Veolia

Poznej a Chraň!
Letos jsme organizovali 12. ročník krajské přírodovědné soutěže Poznej a chraň! pro žáky 4. až 7. tříd
ZŠ. Soutěže se účastnilo 393 dětí z 57 škol ve
Zlínském kraji.

Součástí soutěže byla i výstava soutěžních
prací v budově krajského úřadu

Komunitní projekt
JABLOŇOVÉ OBECINY

Letos již pošeté jsme uskutečnili komunitní
akci Jabloňové Obeciny. Cílem projektu je
obnovit vztah občanů k jabloním na sídlišti.
V létě jsme posbírali popadaná hnijící jablka a v září
s pomocí místních občanů nasbírali plody na
Jablečnou neděli - akci pro občany Obecin, které se
zúčastnilo asi 50 obyvatel. Moštovali jsme, pekli
štrůdl, určovali odrůdy jablek z Obecin, ochutnávali
jablečné dobroty, sledovali vystoupení dětského
folklórního souboru Maryjánek a dětské cimbálové
muziky Valášek, učili se žonglovat a hráli spoustu
dalších her a soutěží.

Péče o krajinu
Letos jsme sekli v Beskydech v PP
U Vaňků, PR Louka pod Rančem,
PP Rovénky a PP Vršky - Díly,
u Moravy pak kolem slepého
ramene - PP Letiště

Programy ochrany biodiverzity
provádíme monitoring migračních tras
obojživelníků na Zlínsku, včetně záchranného
transferu v PPr Želechovické paseky
monitoring starých krajových odrůd ovocných
stromů v PPr Želechovické paseky a záchrana
původního genofondu
ornitologický průzkum PPr Želechovické paseky
údržba a sledování 380 ptačích budek na
Jaroslavických, Želechovických a Lipských
pasekách
provádíme údržbu biokoridorů, biocenter
a významných krajinných prvků ve spolupráci
s odb.ŽP MMZ.
 uklízíme vodní toky na Zlínsku

Jak se nám vede....
...máme 14 členů
...1 stálého zaměstnance a 6 externích
spolupracovníků
...na akcích se vystřídalo přibližně
15 dobrovolníků
Finance Ekocentra Čtyřlístek
v tis. kč
Příjmy:
vlastní činnost
(výuk. programy, sečení, FT...)
granty a dotace
členské příspěvky a dary

662
332
1

Příjmy celkem

985

Výdaje:
mzdy
daně a poplatky
služby
spotřebované nákupy
ostatní náklady

475
14
158
203
2

Výdaje celkem

852

Výsledek hospodaření

133

ZO ČSOP

ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek
ekoporadna a kancelář
II. budova Městského divadla ve Zlíně
tř. T.Bati
tel.: 577 636 314
e-mail: eko4listek@seznam.cz
www. eko4listek.cz
sídlo a korespondenční adresa:
Soudní 1, Zlín 762 57

